ZAPISNIK 22. REDNE SEJE UO LD GRGAR
Lovski dom LD Grgar 17.12.2020 ob 18:00
Prisotni: Cej Sandi, Kofol Vladimir, Širca Aleš, Fortunat Peter, Čeferin Jurij, Marinič Robert, Terčič Anton
Nadzorni odbor: Juretič Roman
Čuvajska služba: Kerševan Dragomir
Ostali: Vogrič Matjaž, Mišič Peter
1. Pregled in potrditev zapisnika 21. seje
Na zapisnik 21. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
Potrdi se korispondenčni sklep sprejet 26.11.2020:
Koripondenčni sklep: Akontacija članarine za leto 2021 je 160 eur.( ZA 6x, Proti 1x )
2. Poročila
- starešina (Cej): Pove, da se v tem času ni zgodilo nič posebnega in ima par stvari za povedati pod
razno
- gospodar (Kofol): Pove da je Lovrenc – košenica pokošena jasli pa raspadajo, Ternovski vrh delo ni
opravljeno ravno tako njiva Lohke delo ni opravljeno. V Podlaški gori je preža za odstranit oziroma
popravit ker je v zelo slabem stanju.Tri elektične pastirje se je popravilo ( strošek 71,00 eur ) in naročilo
še tri nove. Za nakup je zadolžen Rožič M. Odstrel poteka po planu razen srnjadi. Obnovil je petnajst
najemnih pogodb.
Dogovorimo se, da zaradi površno napisanih delovnih nalogov in menjave gospodarjev ne bomo
sprejemali nobenih sklepov glede neopravljnih del.
- blagajnik (Fortunat): Na dan 15.12.2020 je na TRR cca. 7.200,00 eur. Članarino je plačalo 22 članov.
- tajnik (Širca): Pove, da do danes še nismo prejeli nobene prošnje za članstvo. Internetna stran ZLD
deluje in apelira na članstvo, da jo začne uporabljati. Zaenkrat so na strani za člane objavljeni zapisniki
sej UO 2020 in tekoča ovestila.
3. Obravnava dopisa Jerneja Hrovatina
V dopisu Hrovatin J. naproša UO, da mu prenese delovni nalog na naslednje leto. Dela ni mogel opraviti
zaradi dela v tujini. UO sprejme sklep:
SKLEP 3.1: Hrovatin Jerneja se obesti, da mora dostaviti ali poslati potrdilo delodajalca, iz katerega je
razviden kraj in čas zaposlitve. ( VSI ZA )
Odgovor mora poslati v roku 14 dni.
4. Obravnava predloga za disciplinsko komisijo
UO se seznani z vsebino prijave lovkega čuvaja Kerševan D. zoper kršitelja Kofol V. Ker obstaja sum
kršenja Pravilnika o izgradnji in uporabi lovskih prež, krmljenju in izvajanju nočnega lova na divje
prašiče z dne 30.03.2014, UO sprejme sklep:
SKLEP 4.1: Kofol Vladimirja se predlaga na diciplinsko obravnavo. ( VSI ZA )

5. Dospela pošta
Tekoči stroški ( storitve ) in par računov v manjši vrednosti.
6. Razno
Cej S. pove, da so parcele na Lenišču odkupljene s strani dveh starejših državjanov nemčije in
naprošajo, da se na njihovih parcelah ne izvaja lov. Zaprla sta tudi cesto, ki pelje mimo senika.
Dogovorimo se, da se bo trofeje pobiralo v sali, zaradi zagotavljanja varnosti (COVID 19). Razkužilo in
vse potrebno zagotovi komsija za oceno trofej in čeljusti.
Na Občni zbor LD Grgar se poda predlog za spremembo sklepov pri odstrelu jelena 2-4. Razred 2-4 bi
se sprostil in ne bi šel v osebni plan. Vendar ga mora uplenitelj obvezno pokrit z netrofejno divjadjo.
Ker imamo ponavljajoče probleme z delovanjem kamere v hladilnici sprejmemo sklep:
SKLEP 6.1: V hladilnici se zamenja snemalnik, ki ga donira Kerševan D.
Spet se opozori LČ, da redno dostavljajo dnevnike in se zmenijo kdo bo vodja čuvajske službe.
Cej S. Pove, da se je Gregorič B. pritožil glede krmljenja na privabljalnih prežah, ki so namenjene za
lovni turizem. Nekateri lovci na njih krmijo za osebni odstrel. Po krajšem pogovoru ugotovimo, da
nimamo nikjer določeno katere preže so namenjene lovnemu turizmu. Do sedaj se je vedno uporabljalo
prežo v Dužah. Lovni turizem se po potrebi lahko izvaja na bilokateri privabljalni preži isto pa lahko vsak
lovec v dogovoru z nosilcem privabljalne preže krmi in lovi.

Seja se zaključi ob 21.00

Starešina:

Tajnik:
Aleš Širca

